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        ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

            

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО 

 

 

 

Д О К Л А Д 

 

 

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА АНКЕТА № 3 

относно оценката на студентите за качеството на обучението в Педагогическия 

факултет 

 

2018 

 

Анкетната карта не е анонимна и се провежда в деня на тържественото връчване 

на дипломите в Педагогическия факултет. Дипломите на завършилите обучението си 

студенти бяха раздадени на 30. 03. 2018 г. – випуск 2017 и през м. 03. 2017 – випуск 

2016. Резултати от анкетирането на випуск 2016 са представени в отделен доклад /от 

2017 г./; тук са добавени резултати от анкетиране на студенти от специалности, които 

са обработени впоследствие /през 2018 г./.  

Анкетирането има за цел да се събере информация за базата данни на системата 

“Alumni”; да се проследи реализацията на студентите непосредствено след полагане на 

държавния изпит.  

Студентите попълват следната информация: 
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 Име, специалност, адрес, телефон, електронен адрес 

 Къде и на каква длъжност работят 

 Продължават ли обучението си /степен, специалност, университет/ 

 Участие в проекти, конференции, описание на публикации, /ако имат такива/ - 

въпросът е в анкетните карти от 2017 г. 

 Оценката им за ПФ по шестобалната система 

 Препоръки 

 

 

Анкетирани специалности: 

 

ПНУП – редовно, випуск 2017  

Анкетирани общо: 42  

Оценка за провежданото обучение в ПФ по шестобалната система: оценка 6 – 19; 

оценка 5 – 8; оценка 4 – 1; 

Препоръки – 1 – акцент на практиката 

Работят по специалността – 28 

Продължават обучението си – 14 

3 – в майчинство; 1 - в чужбина /аниматор/ 

 

1. Дарина Миткова Данаилова – учител в ПГ /не е посочила къде/; продължава 

обучението си – маг. програма „Училищна психология” 

2. Емине Исуф Сертуглу - учител в ПГ /ДГ „Кремена”, гр. Пловдив/; продължава 

обучението си – маг. програма „Алтернативи ПУП-НУП”, ПУ 

3. Кристина Христова Стоянова – учител в ДГ „Деница”, гр. Пещера 

4. Гергана Георгиева Митева – учител в ДГ „Мирослава” 

5. Нели Емилова Христоскова – учител в ДГ „Светла”, гр. Пловдив 

6. Спас Златков Костадинов – учител в ДГ „Весела”, с. Калековец 

7. Надежда Лъчезарова Димитрова – учител в ДГ „Гина Кунчева”, гр. Карлово; 

продължава обучението си – маг. програма „Комуникативни нарушения на 

развитието”, ПУ 

8. Живка Недкова Зимбилева – учител в ОУ „Христо Смирненски”, гр. 

Стамболийски; продължава обучението си – маг. програма „ИТВНУ”, ПУ 

9. Иванка Кръстева Белишка – учител в ДГ „Първи юни”, гр. Панагюрище; 

продължава обучението си – маг. програма „Алтернативи в предучилищна и 

начална училищна педагогика” 

10. Павлина Недялкова Вилхемова – учител в СУ „Симон Боливар”, Пловдив 

11. Гергана Петрова Михайлова – учител в ДГ „Кремена”, гр. Пловдив; продължава 

обучението си – маг. програма „Алтернативи в предучилищна и начална 

училищна педагогика”, ПУ 

12. Кристина Велинова Канурова – учител в ДГ „Радост”, гр. Златоград 

13. Велина Христова Гинева – учител в СУ „Св. Софроний Врачански”, гр. Пловдив 

14. Павлина Николова Маринова – учител в ДГ „Асенова крепост”, гр. Асеновград; 

продължава обучението си – маг. програма „Алтернативи в предучилищна и 

начална училищна педагогика”, ПУ 

15. Емине Акиева Дурльова – учител в ДГ „Еделвайс”, гр. Пловдив; продължава 

обучението си – маг. програма „Образователен мениджмънт”, ПУ 

16. Хайрие Хасанова Забунова – учител в ОУ „Христо Г. Данов”, с. Розино 
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17. Кристина Костадинова Чанакчалиева – учител в ДГ „Иглика”, гр. Пещера 

18. Даниела Генадиева Кондарева – учител в ДГ, гр. Чирпан /градината не е 

посочена/ 

19. Диана Димитрова Димитрова – учител в СУ „Христо Ботев”, гр. Павел Баня 

20. Теодора Радостинова Тодорова – учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. 

Чирпан 

21. Антония Нанева Нанева – учител в ДГ „Малкият принц”; продължава 

обучението си – маг. програма „Алтернативи в предучилищна и начална 

училищна педагогика”, ПУ 

22. Мариана Тодорова Козарска – учител в частна детска градина /градината не е 

посочена/; продължава обучението си – маг. програма „Алтернативи в 

предучилищна и начална училищна педагогика”, ПУ 

23. Деница Пламенова Андонова – учител в ДГ „Мак”, гр. Сливен; продължава 

обучението си – маг. програма „Алтернативи в предучилищна и начална 

училищна педагогика”, ПУ 

24. Виктория Филипова Узунова – учител в ДГ „Здравец”, гр. Пловдив 

25. Анелия Иванова Ганчева – учител в ДГ „Светла”, гр. Пловдив; продължава 

обучението си – маг. програма „Образователен мениджмънт”, ПУ 

26. Теодора Арабаджиева – учител в ДГ „Слънце” 

27. Лилия Емилова Крумова – продължава обучението си в маг. програма 

„Комуникативни нарушения на развитието”, ПУ 

28. Вавина Светославова Божинова – работи като аниматор в чужбина 

29. Гергана Иванова Тенева – продължава обучението си – маг. програма 

„Софтуерни технологии”, ПУ 

 

 

ПНУП /ЗО/, випуск 2017  

Анкетирани общо: 38 

Оценка за провежданото обучение в ПФ по шестобалната система: оценка 6 - 13; 

оценка 5 - 2  

Препоръки - няма 

Работят по специалността - 17 

Продължават обучението си – 11 

3 – в майчинство 

1. Ивелина Иванова Дамбалова – учител /не е уточнила къде/ 

2. Мария Красимирова Стоева – учител /не е уточнила къде/ 

3. Магдалена Георгиева Бурова – учител в ДГ „Еделвайс”, гр. Велинград; 

продължава обучението си в маг. програма „Образователен мениджмънт” 

4. Кериме Гюнер Хасан – учител в НУ „Св. Климент Охридски”, с. Войсил 

5. Гинка Костова Делибашева – помощник-възпитател /не е уточнила къде/ 

6. Веселина Ивова Димитрова – учител в СУ „Васил Левски”, гр. Карлово 

7. Цветелина Валериева Първанова – учител ГЦОУД, с. Рогош; продължава 

обучението си в маг. програма „Алтернативи в ПУП и НУП” 

8. Рилка Кирилова Китова -  учител в с. Чешнегирово 

9. Мария Райкова Милева – учител в ДГ „Първи юни”, с. Градина 

10. Димитра Атанасова Минкова – учител в НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив; 

продължава обучението си в маг. програма „Алтернативи в ПУП и НУП” 

11. Виолина Руменова Мастъркова – учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 

Мало Конаре 

12. Стефка Петкова Стефанова – учител в ДГ №11 „Изгрев”, гр. Монтана 
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13. Гинка Николова Керина – учител в ОУ „Васил Левски”; продължава обучението 

си в маг. програма „Алтернативи в ПУП и НУП” 

14. Йордан Иванов Чалъков – учител в СУ „Христо Смирненски”, гр. Септември 

15. Без посочено име – учител в ДГ „Здравец”, гр. Пазарджик 

16. Цветелина Иванова Мънева – учител в ДГ „Радост”, гр. Калофер 

17. Ангелина Панайотова Карахристова - продължава обучението си в маг. 

програма /не е уточнила коя/ 

18. Афродита Михайлова Бозвелиева - продължава обучението си в маг. програма 

„Психология” 

19. Тейнур Шукриева Имамова - продължава обучението си в маг. програма 

„Алтернативи в ПУП и НУП” 

20. Зорница Иванова Станева - продължава обучението си в маг. програма 

„Комуникативни нарушения в развитието” 

21. Даяня Танева Танева - продължава обучението си в маг. програма „Приложна 

психология” 

22. Кремена Стефанова Пашова - продължава обучението си в маг. програма 

„Позитивна психология” 

23. Цветелина Генева Маринова - продължава обучението си в маг. програма 

„Образователен мениджмънт” 

 

 

НУПЧЕ, випуск 2017  

Анкетирани общо: 37 

Оценка за провежданото обучение в ПФ по шестобалната система: оценка 6 - 7; 

оценка 5 - 2 ; 4 – 1; 2 – 1 /но продължава в маг. програма в ПФ/  

Препоръки -  

Работят по специалността - 10 

Продължават обучението си – 8 /1 в СУ/ 

1. Петя Василева Тодорова – учител в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, продължава 

обучението си в маг. програма /не е посочила коя/ 

2. Георги Недялков Георгиев – учител в ОУ „Алеко Константинов”, гр. 

Димитровград 

3. Ирен Найденова Маркова – учител ЦДО в ОУ „Свети Седмочисленици” 

4. Даниела Петрова Благоева – учител в ОУ „Д-р Петър Берон” 

5. Христо Георгиев Кондаков – учител в НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив 

6. Ерол Ерджан Халил - учител в ОУ „Христо Ботев”, гр. Асеновград; продължава 

обучението си в маг. програма „ИТНЕ” 

7. Карина Петева Чанева – учител в гр. София /не е посочила къде/ 

8. Александра Николаева Димитрова – учител в СУ „П. К. Яворов” 

9. Цветомира Руменова Джералиева – учител в СУ „Черноризец Храбър” 

10. Мария Христова Христонова – учител в детска ясла /не е посочила къде/ 

11. Айлин Севдиева Леманова – продължава обучението си в маг. програма /не е 

посочила коя/ 

12. Радка Заркова Иванова - продължава обучението си в маг. програма /не е 

посочила коя/ 

13. Моника Димитрова Николова - продължава обучението си в маг. програма 

„Образователен мениджмънт” 

14. Алексъндър Вилианов Колев - продължава обучението си в маг. програма 

„Спорт в училище” 
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15. Александрос Георгиос Христу - продължава обучението си в маг. програма 

„Спорт в училище” 

16. Магдалена Николаева Велинова - продължава обучението си в маг. програма 

„Английски език и методика”, ПУ 

17. Константинос Геортиос Пахакис - продължава обучението си в маг. програма 

„Специална педагогика”, СУ 

 

 

Педагогика, випуск 2017  

Анкетирани общо: 23 

Оценка за провежданото обучение в ПФ по шестобалната система: оценка 6 -2 ; 

оценка 5 -  8;  

Препоръки - няма 

Работят по специалността - 1 

Продължават обучението си – 8 / 1 в Лондон, Англия/ 

1 – в майчинство 

 

1. Еми Радева Радкова – детски учител, гр. Велинград; продължава обучението си в 

маг. програма „ПНУП” 

2. Ахмед Реджепов Ибишев - продължава обучението си в маг. програма 

„Приложна психология” 

3. Цветелина Венциславова Игнатова - продължава обучението си в маг. 

програма „ПНУП” 

4. Барие Салих Айрова - продължава обучението си в маг. програма „ПНУП” 

5. Мариела Детелинова Малинова - продължава обучението си в маг. програма 

„ПНУП” 

6. Таня Петева Петрова - продължава обучението си в маг. програма „ПНУП” 

7. Катерина Каменова Иванова - продължава обучението си в маг. програма 

„Приложна психология” 

8. Таня Рангелова Андонова - продължава обучението си в маг. програма по 

психология, Лондон, Англия 

 

 

Социална педагогика, випуск 2017  

Анкетирани общо: 26 

Оценка за провежданото обучение в ПФ по шестобалната система: оценка 6 - 4; 

оценка 5 - 1; 4 -1 

Препоръки - няма 

Работят по специалността - 4 

Продължават обучението си – 13 

1. Емине Али Дедеоглу – социален работник в Община Кърджали; продължава 

обучението си в маг. програма /не е уточнила коя/ 

2. Силвана Богданова Кръстенова – учител в ОУ „Христо Ботев”, с. Йоаким 

Груево; продължава обучението си в маг. програма „ПНУП” 

3. Цветослава Трайкова Траянова – ресурсен учител в РЦППО, гр. Пловдив 

4. Диана Атанасова Атанасова – ръководител ЦНСТ, с. Зелениково 

5. Дияна Петрова Русева - продължава обучението си в маг. програма 

„Комуникативни нарушения на развитието” 



 

6 
 

6. Стойка Стойчева Годжилова - продължава обучението си в маг. програма 

„Комуникативни нарушения на развитието” 

7. Сюзан Русанова Кандьова - продължава обучението си в маг. програма 

„ПНУП” 

8. Йоанна Атанасова Чорлова - продължава обучението си в маг. програма 

„ПНУП” 

9. Снежа Павлинова Петкова - продължава обучението си в маг. програма 

„ПНУП” 

10. Лилия Вълкова Попова - продължава обучението си в маг. програма „ПНУП” 

11. Атанаска Пламенова Петкова - продължава обучението си в маг. програма 

„БКВО” 

12. Александрина Живкова Желязкова - продължава обучението си в маг. програма 

„Приложна психология” 

13. Жана Петрова Иванова - продължава обучението си в маг. програма /не е 

уточнено коя/ 

14. Румен Стоянов Алексиев - продължава обучението си в маг. програма „Спорт в 

училище” 

15. Красимир Иванов Денев - продължава обучението си в маг. програма „Спорт в 

училище” 

 

 

 

Специална педагогика, випуск 2017  

Анкетирани общо: 36 

Оценка за провежданото обучение в ПФ по шестобалната система: оценка 6 - 8; 

оценка 5 -  4; 4-1 

Препоръки – 2 - подобряване на организация и обслужване 

Работят по специалността - 12 

Продължават обучението си – 15 

2 – в майчинство 

1. Кристина Ивайлова Стоилова – ресурсен учител в СУ „Черноризец Храбър”, гр. 

Пловдив; продължава обучението си в маг. програма „Приложна психология” 

2. Васил Атанасов Христозов – работи като логопед, гр. Пловдив /не е уточнил 

къде/; продължава обучението си в маг. програма „Комуникативни нарушения 

на развитието” 

3. Виолета Иванова Грънчарова - ресурсен учител в РЦ ППО, гр. Пловдив 

4. Десислава Пламенова Лукова – ОУ „Христо Ботев”, гр. Клисура; продължава 

обучението си в маг. програма „Приложна психология” 

5. Радостина Миткова Трончева – логопед в логопедичен кабинет /не е уточнила 

къде/; продължава обучението си в маг. програма „Комуникативни нарушения 

на развитието” 

6. Деница Петрова Кънева – ресурсен учител в Второ ОУ „П. Р. Славейков” 

7. Десислава Георгиева Георгиева – ресурсен учител в РЦПППО, гр. Хасково 

8. Мустафа Рахмиев Делиахмедов – логопед към ЦСРИ „Детелина”, гр. Мадан, 

продължава обучението си в маг. програма „Комуникативни нарушения на 

развитието” 

9. Милена Веселинова Белева – ресурсен учител в ОУ „Йордан Йовков”, гр. 

Пловдив; продължава обучението си в маг. програма „Комуникативни 

нарушения на развитието” 
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10. Ваня Емилова Калоферова – логопед в логопедичен кабинет /не е посочено 

къде/; продължава обучението си в маг. програма „Приложна психология” 

11. Виктория Тодорова Лапчева – КСУ „Олга Скобелева”; продължава обучението 

си в маг. програма „Комуникативни нарушения на развитието” 

12. Кремена Лалева Рачева – ДМСГД „Мария Луиза”; продължава обучението си в 

маг. програма „Комуникативни нарушения на развитието” 

13. Марина Стоянова Милева - продължава обучението си в маг. програма 

„Комуникативни нарушения на развитието” 

14. Николина Димова Русинова - продължава обучението си в маг. програма 

„ПНУП” 

15. Николета Георгиева Талева - продължава обучението си в маг. програма 

„ПНУП” 

16. Виолета Тодорова Петкова - продължава обучението си в маг. програма 

„ПНУП” 

17. Мариела Стойчева Вълкова - продължава обучението си в маг. програма 

„Комуникативни нарушения на развитието” 

18. Марина Георгиос Вангелцики - продължава обучението си в маг. програма 

„Комуникативни нарушения на развитието” 

 

 

Иновационни технологии в предучилищното образование и начален етап на СОУ, 

випуск 2017  

Анкетирани общо: 20 

Оценка за провежданото обучение в ПФ по шестобалната система: оценка 6 - 12; 

оценка 5 -  6;  

Препоръки - няма 

Работят по специалността - 14 

Продължават обучението си - 1  

2 – в майчинство 

 

1. Михаела Красимирова Павлова – учител в ДГ „Малина”, гр. Пловдив 

2. Ивелина Милкова Масалджийска – учител в ОУ „Христо Ботев”, гр. Раковски 

3. Цветанка Тенева Павлова – учител в НУ „Неделя Петкова”, гр. Сопот 

4. Антония Кръстева Ангелова – учител в ОУ „Васил Петлешков” 

5. Виктория Димитрова Казакова – учител в ДГ „Малина” 

6. Вероника Тоскова Милева – учител в СУ „Св. Константин – Кирил Философ”, 

гр. Пловдив 

7. Ана Трендафилова Севриева – учител /не е посочила къде/ 

8. Мануела Севдалинова Баджаклиева - учител в ДГ /не е посочила къде/ 

9. Даниела Здравкова Хаджиева – учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. 

Смолян 

10. Евгения Константиновна Василченко – учител в ДГ /не е посочила къде/ 

11. Мая Ангелова Стрелчова – учител в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. 

Велинград 

12. Виолета Николова Точева – учител в ОУ „Кочо Честименски” 

13. Габриела Христова Христова – учител в ДГ „Осми март”, гр. Пловдив 

14. Фиданка Христова Бенчева – учител в ОУ „Христо Ботев”, гр. Стамболийски 

15. Ралица Митова Митева - продължава обучението си в маг. програма /не е 

посочено коя/ 

 



 

8 
 

 

Мениджмънт на социалните организации, випуск 2017  

Анкетирани общо: 8 

Оценка за провежданото обучение в ПФ по шестобалната система: оценка 6 - 5 ; 

оценка 5 - 1;  

Препоръки - няма 

Работят по специалността - 5 

1. Станислав Илиев Стоенчев – работи в Община Сопот 

2. Иванка Георгиева Балинова – работи в ДПЛУИ, гр. Батак 

3. Иван Георгиев Дечев – омбудсман на РБ, главен експерт; продължава 

обучението си като докторант /Социални политики и социална работа/, ПУ 

4. Даниела Петрова Мандева – управител ЦОП, гр. Садово 

5. Софка Фиданова Соколова – инспектор в пробацията, ГДИН, ОСИН, гр. 

Пловдив 

 

Образователен мениджмънт, випуск 2017  

Анкетирани общо: 11 

Оценка за провежданото обучение в ПФ по шестобалната система: оценка 6-7;  

Препоръки - няма 

Работят по специалността – 7 

 

1. Теменужка Милкова Кацарева – учител в ДГ „Слънце”, гр. Пловдив 

2. Миглена Милкова Друмчийска – учител в ДГ „Първи юни”, гр. Раковски 

3. Мирела Добринова Захариева – учител в ОУ „П. Бонев”, гр. Перущица 

4. Не е посочено име – учител в ОУ „Д. Дебелянов” 

5. Силвия Здравкова Чукалова – учител в СУ „В. Дечев”, гр. Чепеларе 

6. Вилена Георгиева Терзиева – учител в ДГ „Буратино” 

7. Радослава Иванова Тодорова – директор на ДГ „Детелина” 

 

Социални дейности, випуск 2017  

Анкетирани общо: 26 

Оценка за провежданото обучение в ПФ по шестобалната система: оценка 6-9; 

оценка 5 – 6; оценка 4 – 1; оценка 3 - 1  

Препоръки – 2-ма по отношение на организацията /не е уточнено конкретно/; 

повече практически занятия 

Работят по специалността – 6 

Продължават обучението си: 9 

1. Румяна Живкова Желева – социален работник в „Защитени жилища”, гр. 

Добрич; продължава обучението си в маг. програма „Педагогика” 

2. Румяна Красимирова Стамболова – младши експерт в Община Садово 

3. Моника Маринова Братанова – младши експерт в Общинска администрация, с. 

Баните; продължава обучението си в маг. програма „Мениджмънт на социалните 

организации” 

4. Илияна Антонова Ромова – социален работник в КСЧДС; продължава 

обучението си в маг. програма „Училищна психология” 

5. Антоанета Антонова Коспартова – в майчинство; продължава обучението си в 

маг. програма „Мениджмънт на социалните организации” 
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6. Васка Димитрова Атанасова – социален работник в ЦНСТ „Майка Тереза”; 

продължава обучението си в маг. програма „ПНУП” 

7. Гергана Стоянова Георгиева – Алианс България, гр. София 

8. Мария Йорданова Толева - продължава обучението си в маг. програма 

„Управление на човешките ресурси” 

9. Мария Христова Христова - продължава обучението си в маг. програма 

„Публична администрация”, ЮФ, ПУ 

10. Магбуле Алиева Алишева – продължава обучението си в маг. програма „ПНУП” 

11. Гергана Георгиева Михайлова - продължава обучението си в маг. програма 

„БКВО” 

 

 

Алтернативи в ПНУП /маг. програма/, випуск 2017  

Анкетирани общо: 4 

Оценка за провежданото обучение в ПФ по шестобалната система: оценка 6 - 3; 

оценка 5 - 1;  

Препоръки - няма 

Работят по специалността - 3 

1 – в майчинство 

1. Мариела Ангелова Григорова – директор на ДГ №63 „Слънце”, гр. София 

2. Вероника Милчева Драгоева-Дончева – учител в ОУ „Райно Попович”, гр. 

Карлово 

3. Моника Миткова Драгиева – учител в ДГ „Ралица”, с. Белащица  

 

Педагогическо взаимодействие в подготвителна група и подготвителен клас 

/ПВПГПК/, випуск 2017  

Анкетирани общо: 4 

Оценка за провежданото обучение в ПФ по шестобалната система: оценка 6 - 4 

Препоръки - няма 

Работят по специалността - 3 

Продължават обучението си – 0 

1. Мария Илиева Пенева – учител в ДГ „Захарно петле”, гр. Пловдив 

2. Мария Георгиева Хаджиева – учител в ОУ „Екзарх Антим I” 

3. Гьонюл Мустафа Тамахкярова – учител в ОУ „Св. св.Кирил и Методий”, с. 

Устина 

 

ПОИИ, випуск 2017  

Анкетирани общо: 3 

Оценка за провежданото обучение в ПФ по шестобалната система: - 

Препоръки - няма 

Работят по специалността - 2 

Продължават обучението си – 1 

1. Елена Петрова Шабан – учител /не е посочила къде/; продължава обучението си 

в маг. програма „Графика”, АМТИИ 

2. Доля Стефанова Докова – учител в СУ „Симон Боливар”, гр. Пловдив 

 

ФВС; Спорт в училище, випуск 2017  
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Анкетирани общо: 10 

Оценка за провежданото обучение в ПФ по шестобалната система: оценка 6 -2; 5 -

1;  

Препоръки – 1 – по отношение на организацията /не е уточнил конкретно/ 

Работят по специалността – 4 /1 в чужбина/ 

Продължават обучението си – 3 /2 в НСА/ 

1. Чавдар Димитров Комов /ПОФВ/ – учител в ПМГ „Иван Вазов”, гр. 

Димитровград 

2. Диляна Тодорава Тенева-Петрова /”Спорт в училище”/– учител в ПГ по 

машиностроене 

3. Русалин Атанасов Георгиев /”Спорт в училище”/– учител във Второ ОУ „П. Р. 

Славейков”, гр. Стара Загора 

4. Цветомир Димитров Въликов /”Спорт в училище”/– учител по физическо – 

Лондон, Англия  

5. Теодора Николаева Камчаклиева /ПОФВ/ – продължава обучението си в маг. 

програма /НСА/ 

6. Петя Здравкова Тодорова /ПОФВ/ - продължава обучението си в маг. програма 

/НСА/ 

7. Елена Любомирова Куманова /ПОФВ/ - продължава обучението си в маг. 

програма „Спорт в училище”, ПУ 

 

 

ПОБТ, випуск 2017  

Анкетирани общо: 6  

Оценка за провежданото обучение в ПФ по шестобалната система: оценка 6-1;  

Препоръки - няма 

Продължават обучението си - 4 

Работят по специалността – 2; 1 като помощник-възпитател в ДГ 

1. Мая Живкова Младенова – учител в ОУ „Стоян Михайловски”; продължава 

обучението си в маг. програма „ПНУП”, ПУ 

2. Иванка Петкова Паскова – учител в ОУ „Христо Ботев”, гр. Стамболийски; 

продължава обучението си в маг. програма „ПНУП”, ПУ 

3. Зоя Грозданова Ангелова – помощник възпитател в ДГ „Детство”, с. Мало 

Конаре; продължава обучението си в маг. програма „ПНУП”, ПУ 

4. Десислава Стоянова Стоянова - продължава обучението си в маг. програма 

„ПНУП”, ПУ 

 

ПОМ; Музика, ДПИИ, випуск 2017  

Анкетирани общо: 23 

Оценка за провежданото обучение в ПФ по шестобалната система: оценка 6 – 11; 

оценка 5 – 6;  

Препоръки 2-ма – подобряване на базата за репетиции; повече музикални изяви; 

повече часове по пеене 

Работят по специалността - 8 

Продължават обучението си – 9 /1 в АМТИИ/ 

1. Илин Илианов Илиев /Джаз и поп изпълнителско изкуство/ – аниматор в Тон 

бонбон ООД 

2. Иво Георгиев Анохин /ПОМ/ – учител в СУ „П. Р. Славейков”, гр. Кричим 
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3. Стойчо Красимиров Трендафилов /ПОМ/ – учител /не е посочил къде/; 

продължава обучението си в маг. програма „Педагогика”, ПУ 

4. Христина Йорданова Бонева /ПОМ/ - учител по музика в ОУ „Св. св. Кирил 

и Методий”, с. Устина 

5. Величка Танева Василева /Музика/ - учител в ДГ /не е посочила в коя/; 

продължава обучението си в маг. програма „ПНУП” 

6. Виолета Николаева Миленина - /ДПИИ/ - работи като певица в „Бар без 

име”, гр. Пазарджик 

7. Милена Петрова Василева - /ДПИИ/ - работи като певица; продължава 

обучението си в маг. програма „Педагогика на обучението по музика”, ПУ 

8. Христо Андреев Турлаков /ДПИИ/ – работи като пианист 

9. Николай Каменов Атанасов - продължава обучението си в маг. програма 

„ДПИИ”, АМТИИ 

10. Мариана Венсова Орешкова - продължава обучението си в маг. програма 

„Логопедия” 

11. Инна Добрева Кирякова /Музика/; в майчинство; продължава обучението си 

в маг. програма „Приложна психология”, ПУ 

12. Йоана Кирилова Тачева /ПОМ/ - продължава обучението си в маг. програма 

„Комуникативни нарушения в развитието”, ПУ 

13. Ваня Кръстева Генчева - /ДПИИ/ - продължава обучението си в маг. 

програма „ПНУП” 

14. Димитър Кирилов Петров - /ДПИИ/ - продължава обучението си в маг. 

програма „Педагогика на обучението по музика”, ПУ 

15. Георги Атанасов Трачев  /ДПИИ/ - продължава обучението си в маг. 

програма /не е посочил в коя/, ПУ 

 

 

ПУП ЧЕ, РО, випуск 2016 

Анкетирани общо: 28 

Оценка за провежданото обучение в ПФ по шестобалната система: оценка 6 - 14; 

оценка 5 -12;  

Работят по специалността - 21 

Продължават обучението си – 5 продължават обучението си /1 в УниБИТ/ 

1. Пламена Петева Петкова – учител в ДГ „Осми март“ 

2. Марина Атанасова Галибарска – учител в ДГ „Радост“, с. Стряма 

3. Фанни Стоилова Гавазова – учител в ДГ „Пролет“, с. Царацово 

4. Гергана Гаврилова Царева – учител в ДГ „Велимира“, провежда курс 

„Монтесори“ 

5. Биляна Стефанова Арлашка – учител в ДГ „Чайка“ 

6. Даниела Иванова Колева –учител в ДГ „Боряна“ 

7. Даниела Иванова Чакърова – учител в ДГ „Роза“, гр. Сопот 

8. Мартина Цветанова Тодорова – ръководител проекти, Община Елин Пелин, 

продължава обучението си – маг. програма Национална сигурност, УНИБИТ, 

София 

9. Ваня Стоянова Зяпкова – учител в ДГ „Райна Княгиня“, гр. Панагюрище 

10. Христина Радомирова Митрева – учител в ДГ „Весели очички“, гр. Хасково, 

продължава обучението си в маг. програма „ПНУП“, ПУ, ф-ал Кърджали 

11. Таня Кирилова Соколова – учител в ДГ /не е посочена коя/ продължава 

обучението си в маг. програма /не е посочена коя/ 

12. Тамара Христова Христова – учител в ДГ „Осми март“ 
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13. Фанка Ангелова Шолева – учител в ДГ „Приятели“, гр. Куклен 

14. Антония Тодорова Тодорова – учител в ДГ „Малина“, продължава обучението 

си в маг. програма „Публична администрация“, ПУ 

15. Деница Иванова Стойчева – учител в ДГ „Малина“ 

16. Моника Романова Карамитева – учител в ДГ „Изворче“, гр. Девин 

17. Галя Атанасова Димова – учител в ДГ „Велимира“ 

18. Боряна Бойкова Кръстанова – учител в ДГ „Кремена“ 

19. Дорияна Любенова Дочева – учител в ДГ „Щастливо детство“, с. Тополово, 

продължава обучението си в маг. програма „ПНУП“ 

20. Мария Николаева Алваджиева – учител в ДГ „Малина“, филиал 

21. Елени Коци – педагог в ДЯ „Послушко“ 

 

 

Социална педагогика, випуск 2016 

Анкетирани общо: 9 

Работят по специалността - 4 

Продължават обучението си – 5 

1. Стойко Ваклинов Ваклинов – работи в МВР; продължава - маг. Социална работа 

с правонарушители 

2. Женя Златкова Патева – ДСП-Пловдив – социален работник; продължава – 

ПВПГПК 

3. Донка Спасова Добрева - ДСП-Пловдив – социален работник; продължава – 

ПВПГПК 

4. Антония Русева – СУ „Васил Левски“; продължава – не е посочила коя 

специалност – В ПУ 

5. Златко Росенов Христов – продължава в маг. програма - „Работа с 

правонарушители” 

 

 

Специална педагогика – маг. програма - Ресурсен учител, випуск 2016 

Анкетирани общо: 5 

Работят по специалността - 5 

Продължават обучението си – 1 

1. Йорданка Ангелова Конакчиева – ОУ „Екзарх Антим 1“ – учител 

2. Миглена Петрова Хъркова – РЦПППО – Пловдив 

3. Миглена Аделинова Илъкова – Ангарова – РЦПППО – Смолян – психолог 

4. Силвия Здравкова Палчева - РЦПППО – Смолян – ресурсен учител 

5. Весела Маринова Търпова – РЦПППО – Пазарджик – ресурсен учител; 

продължава – маг. Комуникативни нарушения на развитието 

 

Специална педагогика  – випуск 2016  

Анкетирани общо: 9 

Работят по специалността - 6 

Продължават обучението си – 2 

1. Фотинка Иванова Краева – ресурсен учител - РЦПППО – Бургас 

2. Богдана Крайчева Дражева – специален педагог - ДУДВХУ „Дъга“; продължава 

– Комуникативни нарушения 
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3. Лорена Орлинова Илиева – ресурсен учител - РЦПППО; продължава – СПРП 

4. Венка Веселинова Ангова - детски учител – не е посочила къде; продължава – 

ПВПГПК 

5. Анелия Петрова Ангелова – учител ЦДО ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. 

Караджалово 

6. Анна Димитрова Благолажова – учител в ПУИ „Иван Вазов“ 

 

ПНУП – бак., РО, ЗО, маг. - випуск 2016  

Анкетирани общо: 52 

Работят по специалността - 32 

Продължават обучението си – 11 

1. Десислава Петрова Михайлова – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

2. Светла Иванова Димитрова – СУ „Христо Ботев“, гр. Лъки 

3. Красимира Георгиева Ненкова – ДГ „Ралица“, с. Белащица 

4. Росица Веселинова Димова – ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък 

5. Светла Цветанова Йоргова – ОУ „Христо Ботев“, гр. Мъглиж 

6. Петя Панчева Вълкова – ДГ „Васил Левски“, гр. Карлово 

7. Петя Пламенова Андреева – с. Горно Сахране – детски учител; продължава 

обучението си – „Образователен мениджмънт” 

8. Цветелина Станчова Георгиева – ОУ „Христо Ботев“, учител ЦДО, с. Съдиево 

9. Мария Иванова Пенишева – ДГ „Щастливо детство“; Алтернативи в ПУП 

10. Радостина Иванова Иванова – учител - ЦДО Пазарджик; продължава обучението 

си – Мениджмънт на социални организации 

11. Стефка Вълкова Стефанова – СУ „Симон Боливар“ учител ГЦОУД; продължава 

обучението си – Комуникативни нарушения 

12. Галя Калоянова Тодорова – СУ „Симон Боливар“ учител ГЦОУД; продължава 

обучението си – Алтернативи в ПНУП 

13. Маргарита Петрова Петрова – ДГ „Валентина“ 

14. Миглена Иванова Иванова – ДГ „Каменица“ 

15. Андриана Маринова Къркеланова – учител /не е посочила къде/ 

16. Силвия Стефанова Сърмаджиева – ОУ „Кочо Честименски“; продължава 

обучението си – „Образователен мениджмънт” 

17. Даниела Дианова Пейкова – ДГ „Радост“, гр. Асеновград; продължава 

обучението си – Образователен мениджмънт 

18. Сехавет Фахрадин Дурмуш – ЦОП, гр. Джебел; продължава обучението си – 

Образователен мениджмънт 

19. Ренета Божидарова Енева – ДГ №3 „Теменуга“, гр. Казанлък 

20. Светлана Красимирова Вачкова – Община Стара Загора – младши експерт отдел 

„Образование“; продължава обучението си – „Образователен мениджмънт” 

21. Йоана Валентинова Палова – учител в езиков център 

22. Ася Костадинова Гагова – управител в образователен център; продължава 

обучението си в маг. програма – не е посочила къде 

23. Ирена Данчева Ковачева – ДГ „Захарно петле“ 

24. Димяна Емилова Аламова – ОЦ „Смарт зона“ 

25. Радослава Петрова Пенчева – учител в ДГ /не е посочила къде/ 

26. Мария Иванова Туфкова – СУ „Симон Боливар“; продължава обучението си – 

Управление на човешките ресурси 

27. Радостина Георгиева Георгиева – ДГ /не е посочила къде/ 

28. Виолета Христова Тафкова – СУ „Отец Паисий“, гр. Куклен 

29. Анелия Личева Кехайова – начален учител /не е посочила къде/ 
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30. Пепина Иванова Марчева – ПНУП ЗО – ДГ „Буратино“ 

31. Красимира Крайчева Богоева – НУ „Г. С. Раковски“, гр. Пазарджик 

32. Николина Емилова Куцева – ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Асеновград 

 

 

Анализът на получените резултати позволява да се установи: 

 броят на завършилите обучението си, които работят по специалността си.  

 мнението на студентите за качеството на обучението в Педагогическия 

факултет 

ОСОБЕНОСТИ при анализа на резултатите от анкетирането:  

 Не всички от завършилите обучението си в Педагогическия факултет студенти 

попълват предложената им анкетна карта, но би могло да се каже, че по-

голямата част от тях се включват в анкетирането. 

 Попълването на данните е ръкописно, което в редица случаи затруднява 

разчитането им впоследствие  – например имена и др., което би могло да се 

отрази на точността на представената в доклада информация. 

 Не всяка графа от анкетната карта се попълва. Като се има предвид динамичната 

празнична среда в която се провежда анкетирането, част от анкетираните 

пропускат редица данни – посочване на конкретна работодателска организация 

и град в който работят и др.; Университет и програма в която продължават 

обучението си. 

 Не всички студенти са попълнили графата в която би трябвало да посочат 

определена оценка на качеството на обучение. Например: от общо 33–ма 

анкетирани студенти от специалност НУП ЧЕ, випуск 2016 - оценка на 

качеството на обучение в ПФ по шестобалната система са дали 27; от тях – 11 са 

дали оценка 6-ма; 12 – оценка 5; 2-ма – оценка 4; 2-ма – оценка 3; 6 – не са 

отговорили на въпроса /Данни от доклада от 2017 г./. 

 От възможността да изразят своето мнение за обучението си в Педагогическия 

факултет се възползват само някои студенти. Липсата на отбелязани препоръки 

в анкетните карти би могло да се тълкува в полза на положителното отношение 

на студентите към обучението си в ПФ.  

 При анализ на отговора на въпроса за продължаване на обучението в 

магистърска програма, ВУЗ се отбелязва в случаите, когато е обучението се 

провежда в друг университет; липсата на такова пояснение, означава – 

продължаване на обучението в ПУ „Паисий Хилендарски”.  

 

Анкетирани са 420 студенти от следните специалности: 

1. ПНУП – редовно, випуск 2017 - Анкетирани общо: 42  

2. ПНУП /ЗО/, випуск 2017 - Анкетирани общо: 38 

3. НУПЧЕ, випуск 2017 - Анкетирани общо: 37 

4. Педагогика, випуск 2017 - Анкетирани общо: 23 
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5. Социална педагогика, випуск 2017 - Анкетирани общо: 26 

6. Специална педагогика, випуск 2017 - Анкетирани общо: 36 

7. Иновационни технологии в предучилищното образование и начален етап на 

СОУ, випуск 2017 - Анкетирани общо: 20 

8. Мениджмънт на социалните организации, випуск 2017 - Анкетирани общо: 8 

9. Образователен мениджмънт, випуск 2017 - Анкетирани общо: 11 

10. Социални дейности, випуск 2017 - Анкетирани общо: 26 

11. Алтернативи в ПНУП /маг. програма/, випуск 2017 - Анкетирани общо: 4 

12. Педагогическо взаимодействие в подготвителна група и подготвителен клас 

/ПВПГПК/, випуск 2017 - Анкетирани общо: 4 

13. ПОИИ, випуск 2017 - Анкетирани общо: 3 

14. ФВС; Спорт в училище, випуск 2017 - Анкетирани общо: 10 

15. ПОБТ, випуск 2017 - Анкетирани общо: 6  

16. ПОМ; Музика, ДПИИ, випуск 2017 - Анкетирани общо: 23 

17. ПУП ЧЕ, РО, випуск 2016 - Анкетирани общо: 28 

18. Социална педагогика, випуск 2016- Анкетирани общо: 9 

19. Специална педагогика – маг. програма - Ресурсен учител, випуск 2016- 

Анкетирани общо: 5 

20. Специална педагогика  – випуск 2016 - Анкетирани общо: 9 

21. ПНУП – бак., РО, ЗО, маг. - випуск 2016 - Анкетирани общо: 52 

 

 

Работят по специалността – 194 – 46,19% 

 

Продължават обучението си – 129 – 30,71% 

 

Оценка на качеството на обучението в ПФ са дали  студенти: 

 Преобладаващата част от завършилите студенти са оценили качеството на 

обучението в ПФ с максимална оценка – 121.  

 58 са дали оценка 5;  

 5 са дали оценка 4;  

 1 е дал оценка 3; 

 1 е дал оценка 2  /но студентът продължава обучението си в маг. програма в 

ПФ, ПУ/ 
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 Диаграмата е въз основа на общия брой анкетирани 

 

 

 

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО 

 

 

ПНУП, РО 

Работят 

Не работят 

Продължават 

Работят 

Не работят 

Продължават обучението 
си 


